


De Boeimeer Girls Soccer Academy is een nieuwe naam binnen het 
meidenvoetbal. Maar als het aan ons ligt verandert dat snel!

De insteek is om talenten zo op te leiden dat de volledige potentie 
wordt benut. Dit doen we volgens de werkwijze die bij BVO’s als NAC 
Breda en Willem II bij de jongens gangbaar is.

Aan het begin van het seizoen 2021/2022 wil B.S.V. Boeimeer de Girls 
Soccer Academy starten met een MO17 en wellicht met een MO15; 
op een hoog niveau en onder professionele begeleiding.

Om de kwaliteit van het team en de doelstellingen te waarborgen is 
er een selectie procedure. Mocht na de procedure blijken dat het 
niveau niet voldoende is om de doelstellingen te behalen dan zal er 
niet of  later worden gestart met de Academy.



Missie
Talentvolle voetbalsters uit de regio de mogelijkheid bieden zich op 
voetbalgebied optimaal te ontwikkelen om zo de voetbalsport op het 
hoogste niveau te kunnen beoefenen.

Visie
Boeimeer wil een toonaangevende vereniging in de regio blijven. 
Daarbij richten wij ons niet alleen op jongens maar ook op meiden. 
Meiden verdienen het om net als jongens op een optimale manier 
met hun sport bezig te zijn. Boeimeer wil dé vereniging worden om 
de ambities van talentvolle speelsters te verwezenlijken. 

Doel
Het doel van de Academy is om bij talentvolle speelsters alle 
voetbalkwaliteiten te ontwikkelen waardoor ze op termijn de 
mogelijkheid krijgen om het voor hun hoogst haalbare niveau te 
bereiken. Welk niveau dat uiteindelijk is verschilt uiteraard per 
individu.



Trainingen
We gaan 3 keer per week trainen. De vorderingen van de speelsters 
worden vastgelegd en gedurende het seizoen minimaal 2 keer met de 
speelsters besproken. In individuele gesprekken wordt aangegeven 
waar de speelster staat in haar ontwikkeling. 

Wedstrijden
In de KNVB competitie is het streven om op de kortst mogelijke 
termijn in te stromen in de 4e divisie/landelijke competitie. 
Daarnaast worden er ook vriendschappelijke wedstrijden tegen 
jongensteams, buitenlandse ploegen en KNVB-selectieteams 
gespeeld. Ook zal er worden deelgenomen aan diverse 
(inter)nationale toernooien.

Begeleiding
• Gekwalificeerde trainers
• Leid(st)er
• Fysiotherapie in samenwerking met lokale partner
• Begeleiding en advies voor thuis- en krachttraining
• Advies met betrekking tot voeding



Selectie procedure
Ben jij geïnteresseerd om jouw talent optimaal te benutten en wil jij 
het maximale uit jezelf halen? Meld je dan aan voor de selectie 
trainingen. De eerstvolgende sessie staat gepland voor 25 april. 
Daarnaast zullen er ook nog zeker twee sessies in mei worden 
georganiseerd. Deelname aan de selectie trainingen is gratis en 
vrijblijvend!

Aanmelden?
Aanmelden kan via gsa@boeimeer.nl. Vermeld daarbij:

- Je naam
- Leeftijd
- Positie
- Huidige team
- Motivatie

Bij vragen of voor nadere informatie kan je ook middels het 
bovenstaande email adres contact met ons opnemen.

mailto:gsa@boeimeer.nl


Zet jij de volgende stap?


